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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að finna nokkrar af árangursríkustu kennsluaðferðunum til að efla 

orðaforða barna á aldrinum fimm til sex ára, ásamt því að fjalla um kennslugögn sem útbúin voru 

útfrá þessum kennsluaðferðum. Að finna árangursríkustu kennsluaðferðirnar til að efla orðaforða 

leikskólabarna er ekki auðvelt verk en útfrá ýmsum kenningum og rannsóknum má áætla að 

merkingarsköpun sé eitt af lykilatriðunum í slíkum kennsluaðferðum. Í nútímasamfélagi er erfitt 

að sjá hvort við stjórnum tækninni eða hún okkur, en í flestum leikskólum landsins hefur tæknin 

verið notuð í kennslu á einn eða annan hátt. Skoðuð verða tæki á borð við spjaldtölvur geta reynst 

gríðarlega góð kennslutæki sé þeim beitt rétt og kennsla þeirra undirbúin með helstu þætti 

málþroskans að leiðarljósi. Þrátt fyrir þrautsegju sína þá er íslenska tungumálið einstakt og um leið 

viðkvæmt fyrir utanaðkomandi áhrifum. Við munum líta á málefni tvítyngdra barna hér á landi í 

því samhengi, en þar kemur m.a. fram að tvítyngd börn þurfa að geta byggt upp traustan 

móðurmálsgrunn áður en þau geta lært seinna tungumálið. Seinni hluti ritgerðarinnar er umfjöllun 

um kennsluefni sem höfundur útbjó, en það samanstendur af 14 spjöldum sem hafa það hlutverk 

að efla orðaforða elstu barna í leikskóla á myndrænan hátt og með merkingarsköpunina að 

leiðarljósi. Tilgangurinn með þeim var jafnframt sá að hægt væri að laga þær að ýmsum 

kennsluaðferðum.  
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Abstract 

The purpose of this paper was to find few of the most successful teaching methods that promote 

children’s vocabulary at the age of five to six years old. We will also review some teaching 

materials which were inspired by these teaching methods. Finding all of the most successful 

teaching methods that promote children’s vocabulary is not an easy job but based on various 

theories and researches we can presume that creation of meaning is one of the key elements in 

such teaching methods. In a modern society it may seem unclear whether we control technology 

or vice versa, but in most Icelandic preschools technology has been used as a teaching tool in one 

way or the other. We will discover that devices such as iPads can be used as powerful teaching 

tool if used wisely and the classes where they would be used are prepaired with the key elements 

of children’s language development in mind. In spite of its endurance the Icelandic language is 

unique and vulnerable to external effects. With that in mind we will view the conditions of 

bilingual children in Icelandic preschools. Among other findings we discover that bilingual 

children need to be able to build up a solid foundation for their native language before they can 

begin to learn a second language. In the second part of this paper we will explore a set of teaching 

material consisting of 14 cards. The purpose of these cards is to promote children’s vocabulary at 

the age of five to six years old by using visual aids and with the creation of meaning in mind. The 

cards were also prepaired in the hope that they could be adapted to various teaching methods and 

environments. 
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1. Inngangur 

Að haga seglum eftir vindi. Að fá byr undir báða vængi. Að vefjast tunga um tönn. Þessar þrjár 

setningar eru aðeins brotabrot af þeim fjölmörgu orðtökum sem einkenna öflugan og ríkan 

íslenskan orðaforða sem á rætur sínar að rekja langt aftur í tímann. Í eyrum sumra eru orðtök á 

borð við þessi hinn algengasti talsmáti og skiljast þar með fullkomlega. En fyrir öðrum geta þessi 

orðtök virst gjörsamlega merkingarlaus. Við varðveislu íslenskrar tungu þurfum við að hafa 

orðaforðann ofarlega í huga. Það kann að vera að góður orðaforði eigi ríkan þátt í sterkum grunni 

íslenska tungumálsins. Því með notkun ýmissa íslenskra orðtaka erum við að koma ákveðinni 

hugsun á framfæri án þess að þurfa að nota til þess of mörg orð eða sletta á erlendu máli, sem oftast 

er enska.  

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða aðferðum 

getum við beitt til þess að ýta undir fjölbreyttan íslenskan orðaforða hjá elstu börnum í leikskóla? 

Reynt verður að komast sem næst svarinu við þeirri spurningu með fræðilegri umfjöllun um 

orðaforða ásamt ýmsum aðferðum sem hægt er að beita við eflingu orðaforðans. Þar verður 

merkingarsköpun meðal annars skoðuð, en í læsisnámi barna skiptir miklu máli að börn geti lagt 

merkingu á það sem þau eru að lesa (Freyja Birgisdóttir, 2016, bls. 3).  

Í seinni hluta þessarar ritgerðar verður greint frá kennslugögnum sem höfundur útbjó, en þau voru 

meðal annars innblásin af kenningum Richard C. Anderson og Peter Freebody (Stahl og Nagy, 

2006, bls. 10) um samspil orðaforða og lesskilnings.  

Ein af þessum kenningum er þekkingarkenningin (e. knowledge hypothesis) en það sem hún bendir 

á er að orðaþekking barnsins ein og sér skiptir ekki máli hvað varðar lesskilning þess, heldur 

merkingin og heildarsamhengi textans. Hvatinn á bakvið gerð kennslugagnanna voru einnig 

utanaðkomandi áhrif á íslenska tungumálið. Þessi áhrif einkennast einna helst af enskunni, og þar 

gegnir nútímatæknin veigamiklu hlutverki. 

Hönnuð voru 14 orðtakaspjöld fyrir kennslu elstu barna í leikskólum og á hverju spjaldi er eitt 

orðtak sem búast má við að börn á þessum aldri hafi litla sem enga þekkingu á. Á hverju spjaldi 

kemur orðtakið fram í rit- og myndmáli, ásamt tengingu þess við daglegt líf barnanna, en þar spilar 

þekkingarkenning Richard C. Anderson og Peter Freebody (Stahl og Nagy, 2006, bls. 10) stórt 
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hlutverk. Markmiðið með spjöldunum er að opna huga barnanna fyrir þessum gömlu orðtökum á 

skemmtilegan hátt og í þeim tilgangi að efla orðaforða þeirra. Taka skal fram að ekki er ætlast til 

þess að börnin kunni þessi orðtök utan að, heldur er markmiðið að þau kynnist þeim og merkingu 

þeirra. Jafnframt skal tekið fram að hönnun spjaldanna á að stuðla að kennslu sem hægt er að 

framkvæma með mismunandi hætti og mismunandi aðferðum. 

Litið verður í baksýnispegilinn þar sem fjallað verður um skýrslu um lesskilning og orðaforða sem 

kom út árið 1989 og unnin var af nefnd á vegum menntamálaráðherra (Guðni Olgeirsson, Eiríkur 

Rögnvaldsson, Sesselja Þórðardóttir, Sigurður Konráðsson og Þórunn Blöndal, 1989, bls. 7-8).  

En hvað er orðaforði? Áður en hægt er að rýna í leiðir til þess að efla orðaforða barna á Íslandi er 

nauðsynlegt að byrja á því að skilgreina hugtakið orðaforði. Skilgreina má orðaforða m.a. sem 

safn orða sem einstaklingur hefur á valdi sínu og orðaforðinn getur annað hvort flokkast undir 

virkan orðaforða, eða óvirkan. Virkur orðaforði eru þau orð sem einstaklingurinn notar í daglegu 

tali á meðan óvirkur orðaforði eru þau orð sem einstaklingurinn notar sjaldan en hefur þó skilning 

á þeim (Kamil og Hiebert, 2005, bls. 3). Orðaforði barna eflist með mismunandi hætti en líklegasta 

aðferðin er sú að börn læra ný orð af þeim orðhlutum sem myndar þau. Sem dæmi um orðhluta má 

nefna orðið “svín” og “stíu”. Saman mynda þau orðið “svínastía” Sú færni krefst þess að barnið 

geri sér grein fyrir þýðingu hvers orðhluta sem saman mynda orðið (Freyja Birgisdóttir, 2010). 

Farið verður yfir ýmis kennslugögn og námsefni sem notuð eru í dag og hafa það hlutverk að efla 

orðaforða barna. Í þessu samhengi verður efni bókarinnar Íslensk orðtök með skýringum og 

dæmum úr daglegu tali eftir Sölva Sveinsson (1993) skoðað, en í þeirri bók er að finna ríkulegt 

safn ýmissa orðtaka úr íslensku máli sem hægt er að nýta á ýmsan hátt í kennslu í leik- og 

grunnskólum. Einnig verða skoðuð myndaspjöld sem eiga að stuðla að munnlegri tjáningu 

grunnskólabarna (Kristjana Pálsdóttir og Halldór Baldursson, 2008). 

 

2. Orðaforði 

Í þessum kafla verður farið yfir þau atriði sem helst einkenna og skilgreina hugtakið orðaforði. 

Eins og áður kom fram mun höfundur fjalla um orðaforða útfrá elstu börnum í leikskóla á Íslandi, 

eða á aldrinum 5-6 ára. Orðaforði er tiltölulega víðtækt hugtak og er um leið gríðarlega mikilvægur 

þáttur í námi barna einkum vegna þess að hann leggur grunn að félagslegum samskiptum og 
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skilningi þeirra á rituðu máli. Talið er að við 6 ára aldur eigi börn að þekkja u.þ.b. 8000 orð. Þetta 

þýðir að frá 18 mánaða aldri þarf það að læra að meðaltali 5 ný orð á dag (Cunningham, 2005, bls. 

46), en munur á milli barna getur verið mikill áhrifaþáttur í þessu samhengi sem taka þarf tillit til. 

Stahl og Nagy (2006, bls. 29-32) benda til dæmis á hversu erfitt það er að mæla orðaforða barna 

einkum vegna þess að einstaklingsmunurinn er svo gríðarlega mikill. Gera má þó ráð fyrir því að 

grunnskólabörn læri eitthvað á milli 2000 til 3000 orð á ári.  

Það segir sig sjálft að orðaforði segir til um hversu mörg orð einstaklingurinn þekkir og notar. Það 

skiptir hins vegar máli hvernig við lítum orðaforða, hvort sem það er í rannsóknarlegum tilgangi 

eða fyrir kennslu. Það fyrsta sem við þurfum að líta á hvað þetta varðar er að orðum er miðlað á 

milli manna annaðhvort með munnlegum eða skriflegum hætti. Þekkingu okkar á þessum orðum 

má einnig skipta niður í tvo flokka: Virkan (e. productive) eða óvirkan (e. receptive). Virkur 

orðaforði eru þau orð sem einstaklingurinn þekkir vel og hefur tök á. Hann getur notað þau til þess 

að koma einhverri hugsun frá sér, hvort sem það er með munnlegum eða skriflegum hætti. Óvirkur 

orðaforði einstaklingsins eru þau orð sem hann getur ekki notað til þess að koma frá sér ákveðinni 

hugsun, en hann getur þó lagt merkingu á þau þegar hann heyrir þau eða les (Kami log Hiebert, 

2005, bls. 3).  

Samkvæmt umfjöllun Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2011, bls. 77-78) má skipta íslenskum orðum 

niður í tvo meginflokka: kerfisorð og inntaksorð. Eðli orðanna og hlutverk þeirra segja til um 

hvorum flokknum þau tilheyra. Orðin sem flokkast undir kerfisorð eru þau orð sem eru hvað mest 

notuð í íslensku máli og eru flest afar stutt. Sem dæmi um kerfisorð eru orðin og, er og frá. Líta 

má á orðin sem tilheyra seinni flokknum, inntaksorð, sem andstæðu við kerfisorðin. Þessi orð eru 

meðal annars nafnorð og sagnorð og þau halda utan um merkingu þess sem sagt er. Í grein 

Hrafnhildar (2011) kemur samhliða þessu fram að flest börn búa yfir öllum kerfisorðunum frá unga 

aldri en það sama er ekki hægt að segja um inntaksorðin. Enginn Íslendingur býr yfir öllum 

inntaksorðunum en rannsóknir sýna flestar fram á að með aldrinum bætum við fleiri og fleiri 

inntaksorðum í orðaforða okkar. 

Í þessu samhengi er vert að líta á það sem Pythian-Sence og Wagner (2007, bls. 8-9) taka fram í 

bókinni Vocabulary Acquisition varðandi orðaþekkingu (e. word knowledge). Þar er bent á tvö 

flokkunarkerfi sem sýna fram á þróun orðaþekkingar. Fyrra flokkunarkerfið skiptist í fjögur stig. 

Á fyrsta stiginu hefur barnið aldrei séð orðið áður. Á öðru stigi hefur barnið heyrt það án þess að 
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vita hvað það þýðir. Á þriðja stigi hefur barnið öðlast góðan skilning á orðinu og getur sett það í 

rétt samhengi. Á fjórða og síðasta stigi hefur barnið öðlast fullkominn skilning á orðinu.  

Seinna flokkunarkerfið skiptist í fimm stig og ólíkt fyrra flokkunarkerfinu þá miðast það ekki við 

þekkingu barnsins á einu orði í einu heldur er það almenn skýring á því hvernig þekking barnsins 

á nýjum inntaksorðum þróast. Á fyrsta stiginu þekkir barnið engin ný orð. Á öðru stigi hefur barnið 

öðlast ákveðna grunnþekkingu í orðaforða og veit til dæmis hvaða orð hafa jákvæða eða neikvæða 

merkingu. Á öðru stigi er orðaþekking barnsins þröngsýn og í réttu samhengi, en það hefur hins 

vegar ekki skilning á því að tvö orð geta haft sömu merkingu. Á fjórða stigi skortir barnið færni til 

þess að nota þau orð sem það hefur öðlast skilning á. Á fimmta og síðasta stiginu hefur barnið 

öðlast ríka þekkingu á merkingu orða og tengingu þeirra við önnur orð (Pythian-Sence og Wagner 

(2007, bls. 9).  

 

2.1. Orðhlutavitund 

Orðhlutavitund (e. morphological awareness) er hugtak yfir næmi barna fyrir beygingar- og 

orðmyndunarreglum móðurmáls þeirra (Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 34). Það skiptir miklu máli 

að börn þekki eðli orðanna sem þau eru að læra og þekki samsetningu orðsins eða orðhluta þeirra 

orða sem þau eru að læra. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á orðhlutavitund barna en ein sú 

þekktasta er rannsókn Jean Berko þar sem könnuð var geta fjögurra til sjö ára barna til þess að laga 

ókunnug orð að beygingar- og orðmyndunarreglum tungumálsins (Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 

35).  

Í rannsókninni var unnið með bullorð, eða orð sem voru í rauninni ekki hluti af móðurmáli þeirra. 

Ástæða þess er sú að rannsakendur vildu rannsaka orðhlutavitund barnanna á jöfnum grundvelli 

með því að útiloka möguleikana á því að þau myndu þekkja orðin og nota þar með fyrri þekkingu 

við úrlausn verkefnanna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðast börn á aldrinum 

fjögurra til sjö ára búa yfir einhverjum skilningi á beygingarreglum tungumálsins en þau eiga hins 

vegar erfiðara með að ná tökum á orðhlutum sem tengjast orðmyndun (Freyja Birgisdóttir, 2010, 

bls. 35-36). 
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Orðhlutar eru grunnurinn í orðmyndun og þannig má sjá hvernig orðhlutavitund er mikilvæg fyrir 

þróun orðaforða (Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 35). Barn getur til að mynda öðlast nýjan skilning 

á orðinu pappír sé það tengt við orðið klósett; klósett-pappír. Guðmundur Engilbertsson (2010) 

hannaði námsaðferðina Orð af orði sem í stuttu máli gengur út á að velja eitt orð á dag sem kallað 

er lykilorð sem kennari og nemendur vinna með útfrá merkingu, tengingu þess við önnur orð og 

að sundurgreiningu þeirra í orðhluta. Deginum lýkur síðan á því að nemendur nota orðið í rit- og 

talmáli. Hluti af meistaraverkefni Guðmundar var að rannsaka áhrif þessarar námsaðferðar á 

lesskilning barna. Niðurstöðurnar leiddu annars vegar í ljós að námsaðferðin Orð af orði hafði 

jákvæð áhrif á orðaforða barnanna, en óvíst var hins vegar um áhrif námsaðferðarinnar á 

lesskilning þeirra (Guðmundur Engilbertsson, 2010).  

 

2.2. Orðaforði og lesskilningur 

Í þessum kafla mun höfundur skoða samspil orðaforða og lesskilnings. Það segir sig sjálft að til 

þess að skilja innihald texta þá þarf barnið að þekkja orðin og merkingu þeirra. Nagy (2007, bls. 

71) bendir meðal annars á að við eflingu orðaforða barna þarf að hafa í huga að sú kennsla snýst 

ekki bara um að kenna þeim ný orð, heldur líka að kenna þeim merkinguna á bakvið þessi nýju 

orð. Eins og hugtakið lesskilningur gefur til kynna þá felst það í því að einstaklingurinn öðlist 

skilning á því sem hann er að lesa. Hann þarf að skilja hvert og eitt orð í textanum og merkingu 

setningana sem þau mynda. Ásamt því þarf hann að ná utan um heildarsamhengi textans og geta 

tengt það við fyrri þekkingu og reynslu (Freyja Birgisdóttir, 2016, bls. 3).  

Með þessi atriði í huga má sjá glögga vísbendingu um að góður orðaforði skilar sér meðal annars 

í betri lesskilningi. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um þetta orsakasamband en fyrstu 

kenningarnar komu fram árið 1981 af fræðimönnunum Richard C. Anderson og Peter Freebody 

(Stahl og Nagy, 2006, bls. 10). Þessar kenningar eru tæknilega kenningin (e. instrumental 

hypothesis), þekkingarkenningin (e. knowledge hypothesis) og hæfniskenningin (e. aptitude 

hypothesis).  

Fyrsta kenningin, tæknilega kenningin, er afar einföld en samkvæmt henni verður einstaklingurinn 

betri lesandi eftir því hversu mörg orð hann þekkir. Samkvæmt þekkingarkenningunni er það 

þekking barnsins á samhengi orðanna sem skiptir máli en ekki á orðunum einum og sér. Að 
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sjálfsögðu skiptir þekking einstaklingsins á orðunum líka máli, en samkvæmt þessari kenningu er 

sú þekking bara toppurinn á ísjakanum. Þessa kenningu má að einhverju leyti tengja við það sem 

kom fram í 2. kafla varðandi þróun orðaþekkingar. Þar voru nefnd tvö flokkunarkerfi, það fyrsta 

einblíndi á orðin en hið seinna miðaði við að orðaþekking einstaklingsins þróist útfrá samhengi 

orðanna (Pythian-Sence og Wagner, 2007, bls. 8-9).  

Samkvæmt hæfniskenningunni er ekki hægt að finna eitthvað ákveðið orsakasamband á milli 

orðaforða og lesskilnings, heldur er það tjáningarhæfni einstaklingsins sem skiptir höfuðmáli. Hún 

gengur í stuttu máli útá það að einstaklingar með mikla tjáningarhæfni eigi auðveldara með að læra 

ný orð og eru því fljótari að byggja upp orðaforða. Tjáningarhæfni þessara einstaklinga gerir það 

einnig að verkum að þeir eiga auðveldara með að ná heildarsamhenginu út úr því sem þeir lesa. 

Samkvæmt kenningunni þá búa þau börn sem hafa mikla tjáningarhæfni yfir miklum orðaforða og 

lesskilningi, en bein tenging á milli þessara tveggja atriða er óþörf (Stahl og Nagy, 2006, bls. 11).   

 

2.3 Sögugerð og frásagnir 

Hvernig getum við sameinað þetta tvennt, orðaforða og lesskilning, og búið þannig til árangursríka 

kennslustund í leikskóla? Hvar eigum við að byrja? Við getum í það minnsta byrjað á því að skoða 

þetta tvennt útfrá sögugerð. Hér er ekki átt við sögugerð þar sem kennararnir búa til sögurnar, 

heldur nemendurnir. Það er í höndum leikskólakennarans að búa nemendum sínum öruggt og 

hvetjandi umhverfi þar sem þeir fá frelsi til þess að tjá hugsanir sínar og skoðanir. Með það í huga 

geta börnin samið eða endursagt sína eigin sögu með þeim, þannig að orðaforði þeirra og 

lesskilningur eykst (Olive, 1967, bls. 5-6). Jafnframt bendir Kristín Unnsteinsdóttir (2003, bls. 90) 

á að sögugerð rækti hugarflug og ímyndunarafl barna ásamt því að þróa sjálfsmynd þeirra.  

 

Einnig má nota sögugerð eða frásögn barnsins sem tæki til þess að meta málþroska þeirra. Það sem 

kennarar geta litið til í frásögn nemenda sinna er meðal annars hvort frásögnin hafi inngang, 

kynningu á sögupersónum, söguþráð o.s.frv. Það gefur vísbendingu um sterkan málþroska ef 

barnið getur komið frá sér heildstæðri sögu með þeim hætti að hlutlaus hlustandi átti sig á 

framvindu hennar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24-25). Það má því sjá að sögugerðir og 

frásagnir nemenda megi nýta sem kennslutæki og matstæki. 
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Sögutúlkun (e. Story Impressions) er önnur kennsluaðferð í orðaforða þar sem sögugerð og 

frásagnir gegna veigamiklu hlutverki. Þessi tiltekna aðferð er ætluð börnum í 2-8. bekk í 

grunnskóla, þar sem markmiðið er að auka lesskilning nemenda og orðaforða. Aðferðin lýsir sér 

þannig að kennari velur einhverja ákveðna sögu sem nemendur hans hafa ekki lesið áður og setur 

upp á töflu ýmis orð og jafnvel setningar úr bókinni sem nemendur hafa takmarkaðan skilning á, 

en á sama tíma mega þau ekki vera of flókin. Þegar kennari hefur farið yfir þessi atriði með 

bekknum er nemendum skipt í hópa og hver hópur býr til sína eigin sögu útfrá því sem sett var á 

töfluna. Eftir að allir hópar hafa deilt sínum sögum með bekknum munu þau lesa söguna sem 

kennarinn hafði valið og ræða sín á milli um hvernig orðin og setningarnar voru notaðar í sögunni 

miðað við þeirra sögu (Stahl og Nagy, 2006, bls. 71-73). 

 

2.4. Baksýnisspegillinn  

Í skýrslu um lesskilning og orðaforða sem kom út árið 1989, og unnin var af nefnd á vegum 

menntamálaráðherra, benda höfundar meðal annars á að námsefni sem snýr að eflingu lesskilnings 

og auknum orðaforða getur ekki verið staðlað að erlendri fyrirmynd þar sem íslenska tungumálið 

er í eðli sínu einstakt (Guðni Olgeirsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Sesselja Þórðardóttir, Sigurður 

Konráðsson og Þórunn Blöndal, 1989, bls. 7-8). Í skýrslunni eru starfshópar um námsefni einnig 

hvattir til þess að leggja áherslu á útgáfu námsefnis sem stuðlar að auknum orðaforða og 

lesskilningi. Jafnframt benda höfundar á það sem fram kemur í skýrslu Efnahags- og 

framfarastofnunar. Þar segir að alvarlegur skortur á námsbókum, sem eiga að hafa það hlutverk að 

auka lesskilning og orðaforða hjá börnum, sé varhugaverður í ljósi þess hve einstakt íslenska 

tungumálið er (Menntamálanefnd, 1987, bls. 15).  

Árið 1986 var gerð rannsókn á orðhlutavitund íslenskra barna. Rannsóknin var gerð af Indriða 

Gíslasyni, Sigurði Konráðssyni og Benedikt Jóhannessyni. Rannsóknin svipaði mikið til 

rannsóknar Jean Berko (1959) sem nefnd var í kafla 2.1., hún fólst meðal annars í því að kanna 

getu 200 barna á aldrinum fjögurra til sex ára í fleirtölumyndun með því að skipta einni 

beygingarendingu út fyrir aðra, eins og til dæmis að breyta orðinu hundur í hundar. Prófið sem 

lagt var fyrir börnin skiptist í tvennt þar sem notuð voru annars vegar raunorð og hins vegar bullorð.  
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Í prófinu þar sem raunorðin voru lögð fyrir var búist við því að raunverulegur orðaforði barnanna 

myndi koma fram, einkum vegna reynslu þeirra af því að hafa heyrt eða jafnvel notað þau orð 

áður. Í prófinu þar sem bullorðin voru lögð fyrir var lögð áhersla á að prófa ómeðvitaðar 

beygingarreglur barnanna og tilfinningu þeirra fyrir fleirtölu orðanna (bls. 145). Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom ýmislegt fram sem einnig kom fram í niðurstöðum Jean Berko (1959). Það 

sem niðurstöðurnar leiddu meðal annars í ljós í þeim efnum var að bæði fjögurra og sex ára 

börnunum gekk vel að mynda fleirtölu úr orði án þess að breyta hljóðbreytingu í stofni. Báðir 

hópar áttu þó talsvert erfitt með fleirtölumyndunina þegar hún fólst í því að mynda fleirtölu úr orði 

og breyta hljóðbreytingu í stofni á sama tíma (Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 36).  

 

3. Kennsluefni sem stuðlar að auknum orðaforða 

Það gefur augaleið að gæði og framsetning námsefnis í leikskóla skiptir miklu máli í öllu námi 

barnsins. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 23) segir meðal annars að kennsluaðferðir og 

námsgögn eigi fyrst og fremst að beinast að því að styðja við nám barna. Jafnframt bendir Stefán 

Jökulsson (2012, bls. 8) á að hlutverk kennara sé ekki bara að miðla þekkingu til nemenda, heldur 

líka að nýta sér þá tækni sem nútímasamfélag býður uppá. 

Árið 2008 gaf Námsgagnastofnun út myndaspjöld sem höfðu þann tilgang að æfa nemendur 

markvisst í munnlegri og skriflegri tjáningu. Markmiðið með þessum myndaspjöldum er að efla 

munnlega og skriflega tjáningu grunnskólabarna og miðast þau við íslenskukennslu í grunnskólum 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. Spjöldin segja söguna Skrýtinn dagur hjá Gunnari þar sem 

sjá má dreng og föður hans sem lenda í ýmsum skakkaföllum frá spjaldi til spjalds. Enginn texti 

fylgir sögunni sjálfri, börnin eiga að lesa í myndirnar á spjöldunum. Hverju spjaldi fylgja síðan 

þrjár spurningar sem eiga að hvetja til munnlegrar og skriflegrar tjáningar (Kristjana Pálsdóttir og 

Halldór Baldursson, 2008). 

Árið 1993 kom út bókin Íslensk orðtök með dæmum og skýringum úr daglegu máli eftir Sölva 

Sveinsson. Eins og nefnt var í inngangi þá er í henni að finna ríkulegt safn ýmissa orðtaka úr 

íslensku máli, en í henni er að finna u.þ.b. 230 blaðsíður af íslenskum orðtökum. Orðtökin sem 

fram koma í bókinni tengjast öll einhverju ákveðnu orði sem ekki er algengt í daglegu tali, og geta 

þrjú eða fleiri orðtök tengst hverju orði. Sem dæmi um þetta má nefna orðið byr. Fram kemur 
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skýring á orðinu í sögulegu- og nútímalegu samhengi. Merkingu orðsins eru gerð skil með því að 

nota það í setningu á borð við: “Hljómsveitin Nýdönsk hafði góðan byr sumarið 1991…”. Einnig 

er gerð grein fyrir frummerkingunni “..að fá hagstæðan vind svo menn geti siglt þangað sem þeir 

ætla sér.” 

 

3.1. Tækni 

Þó svo að kennslubækur og kennsluaðferðir tengdar þeim séu vissulega nauðsynlegar í eflingu 

orðaforða, þá verðum við sem foreldrar og kennarar í nútímasamfélagi að skoða hvernig við getum 

nýtt snjalltæknina til þess að rækta mál barnanna okkar. Snjalltæknina má nota sem öflugt 

kennsluverkfæri í málörvun leikskólabarna og hún hefur verið notuð við kennslu í fleiri 

námsgreinum eins og til dæmis stærðfræði. Í umfjöllun um læsi í Aðalnámskrá leikskóla (2011, 

bls. 16-17) segir: “….tölvurnar eru ekki aðeins öflug ritvinnslu- eða reikningsverkfæri heldur tól 

sem má nota til fjölþættrar merkingarsköpunar, t.d. með notkun myndmáls.”.  

 

Þar er einnig bent á að stafræn tækni er víða orðin ómissandi þáttur í daglegu lífi fólks og að þar 

ætti leikskólinn ekki að vera nein undantekning (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

16-17). Rannsókn sem gerð var meðal 16 leikskólakennara og 169 leikskólabarna, leiddi meðal 

annars í ljós að stærðfræðikennsla með notkun smáforrita í spjaldtölvum hafði afar jákvæð áhrif á 

stærðfræðiskilning barnanna. Greindu kennarar jafnframt frá því að þeir áttu ekki í neinum 

erfiðleikum með að samhæfa fyrri kennsluaðferðir sínar við tölvutengdu aðferðirnar (Presser, 

Vahey og Dominguez, 2015).  

 

Árið 2015 var gerð rannsókn með 40 börnum í öðrum bekk í grunnskóla, þar sem kanna átti áhrif 

tveggja mismunandi kennsluaðferða á orðaforða barnanna. Börnunum var skipt jafnt í tvo hópa, 

báðir hópar fengu orðaforðakennslu með mismunandi aðferðum. Hjá fyrsta hópnum fór 

orðaforðakennslan fram með hefðbundnum hætti, á meðan seinni hópurinn hlaut sömu kennslu 

með hjálp tölvuforrita (Huang, 2015, bls. 1). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal annars í 

ljós að kennslan með hjálp tölvuforritana hafði mun jákvæðari áhrif á lærdómsferli barnanna miðað 

við fyrri hópinn (bls. 13).  
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Útum allan heim hafa vinsældir snjalltækja á borð við spjaldtölvur farið sí vaxandi. Flestir leik- 

og grunnskólar landsins hafa nýtt sér þessa tækni til þess að skapa margbreytilegar og fjölbreyttar 

kennslustundir sem nýst hafa í ýmsum námsgreinum.  Einn af þessum skólum er leikskólinn 

Krógaból (e.d.) á Akureyri sem á skólaárinu 2015-2016 vann að þróunarverkefni sem í stórum 

dráttum snerist um að tengja snjalltæknina við málrækt og sköpun útfrá sögugerð. Ýmiss smáforrit 

voru notuð í kennslunni og eitt af þeim var smáforritið Puppet Pals HD. Smáforritið er afar einfalt 

í notkun og gerir börnum kleift að búa til sínar eigin sögur. Þau geta tekið myndir af bakgrunni og 

þeim sögupersónum sem þau vilja hafa í sögunni. Kennslutæki á borð við Puppet Pals HD felur í 

sér ýmis tækifæri til foreldrasamstarfs og kennslu og er því afar dýrmætt þegar kemur að málörvun 

barna í leikskóla (Krógaból, e.d.).  

 

Í þessu samhengi er vert að líta á það sem Stefán Jökulsson (2012, bls. 15) skrifar meðal annars 

um læsi: “…að í læsi felist fyrst og fremst merkingarsköpun sem ráðist af ýmiss konar úrræðum 

og verkefnum sem við beitum sem lesendur eða höfundar efnis, og fjölþættum samskiptum sem 

við eigum við annað fólk.”.  

Eitt af þeim verkefnum sem unnin voru veturinn 2015-2016 á Krógabóli var verkefnið 

Bókaormurinn. Þetta verkefni sneri að börnum í elsta hópi leikskólans sem fengu fyrirmæli um að 

velja sér eina bók að heiman sem foreldrar myndu svo lesa með börnum sínum. Eftir að hvert barn 

hafði farið yfir söguþráð bókarinnar heima fyrir með foreldrum sínum, kom barnið með bókina í 

leikskólann og sagði söguna fyrir sinn hóp.  

Að því loknu var búin til saga útfrá viðkomandi bók í smáforritinu Puppet Pals HD, þar sem 

útkoman var misjöfn, sumir gerðu endursögn á bókinni á meðan aðrir bjuggu til nýjar sögur. Síðan 

fengu börnin að horfa á sögur hvers og eins og þær síðan sendar heim til foreldra í gegnum netið. 

Markmið þessa verkefnis var meðal annars að börnin myndu æfast í sögugerð og kynnast þannig 

uppbyggingu sagna og ýmsum hugtökum tengdum þeim (Krógaból, e.d.). 
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4. Tvítyngi 

Erfitt er að skilgreina tvítyngi (e. bilingualism) með nákvæmum hætti en því hefur verið lýst meðal 

annars sem færni einstaklingsins í að tala, skilja, lesa og skrifa á tveimur tungumálum (Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 99). Einnig eru ýmsir þættir sem hafa þarf í huga við skilgreiningu 

á tvítyngi, eins og til dæmis fjölskylduhagir og búseta. Foreldrar erlendra barna sem flust hafa 

hingað til lands hafa vissulega mikið að segja um það hvort og þá hversu tvítyngt barnið þeirra 

mun vera. Það fer allt eftir því hversu opnir foreldrarnir eru fyrir íslensku samfélagi (Sóley Rut 

Þrastardóttir, 2015, bls. 16-17). Mikill munur getur þó verið á því hversu mikið vald barnið hefur 

á hvoru tungumálinu fyrir sig. Það skiptir til dæmis miklu máli hvort bæði tungumálin séu notuð 

oft og reglulega í lífi barnsins.  

Talað er um virkt tvítyngi þegar tungumálin sem eru í notkun hjá þeim börnum sem búa í þannig 

örvandi málsumhverfi fyrir 11-12 ára aldur, verða að móðurmáli þeirra. En rannsóknir hafa sýnt 

fram á að börn verði að ná grunntökum á móðurmáli sínu áður en þau byrja að læra seinna 

tungumálið. Sé þessum grunntökum móðurmálsins ekki náð þá gæti það haft neikvæð áhrif á þróun 

læsis og málþroska barna, sérstaklega þeirra sem ekki hafa góða undirstöðu í móðurmáli. Ástæða 

þessara neikvæðu áhrifa er ekki með öllu ljós en talið er að þegar börn þurfa að taka upp nýtt 

tungumál trufli það málþroska þeirra og á meðan heldur málþroski eintyngdra nemenda þeirra 

áfram að þróast (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1-2).  

Ein af þeim aðferðum sem eiga að sporna við þessum neikvæðu áhrifum á málþroska tvítyngdra 

barna er að styrkja móðurmálsgrunn þess. Ef tvítyngt barn býr yfir traustri og sterkri 

móðurmálsþekkingu, þá mun því ganga mun betur en ella að ná góðri málfærni í seinna 

tungumálinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1-2). Áhugavert er að líta á íslenskt samfélag í 

þessu samhengi, en á mörgum leikskólum landsins eru tvítyngdir nemendur með erlendan 

bakgrunn sem hafa ýmist flust hingað til lands eða fæðst hér. Af því sem fram hefur komið í 

þessum kafla má ætla að farsælast sé fyrir þessi börn að móðurmál þeirra sé notað reglulega 

heimafyrir, þar sem þau kynnast öllum málsniðum tungumálsins, s.s. talmálinu, ritmálinu og 

orðaforðanum. Í leikskólanum geta þessi börn svo fengið tækifæri til þess að kynnast íslenskunni 

í gegnum talmál, en oft eru börn afar fljót að ná tökum á því (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1-

2). 
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4.1. Ógn við íslenskan orðaforða 

Íslenska þjóðin er fámenn og tungumálið þar með afar viðkvæmt fyrir utanaðkomandi áhrifum. 

Þessi utanaðkomandi áhrif eru að langmestu frá enskri tungu, og með tækni nútímans berst hún 

afar hratt hingað til lands. Það helsta sem ógnar íslenska tungumálinu í þessu samhengi er hversu 

nálægt enskan virðist færast börnum í grunnskóla og jafnvel leikskóla. Í BA verkefni sínu fjallar 

Sóley Rut Þrastardóttir (2015, bls. 2) jafnframt um það barnaefni sem til er og ætlað íslenskum 

börnum í dag. Þar tekur hún dæmi um ævintýri Dóru og Diego sem eru góð dæmi um ensk áhrif 

sem ung börn hafa greiðan aðgang að nánast daglega. Í kaflanum hér á undan var meðal annars 

fjallað um móðurmálsgrunn og málumhverfi tvítyngdra barna í íslenskum leikskólum útfrá 

umfjöllun Birnu Arnbjörnsdóttur (2000, bls.1-2) á tvítyngi. Þar kom fram að besta leiðin fyrir 

málþroska tvítyngdra barna væri að veita þeim eins mikla málörvun og hægt er í íslensku máli í 

leikskólanum, á meðan móðurmálsgrunnur þess væri styrktur heima fyrir.  

Ef notast er við þessa hugmyndafræði má velta því fyrir sér hvaða áhrif sjónvarpsefni á borð við 

Dóru og Diego hafa á íslensk börn. Eins og Sóley Rut Þrastardóttir (2015, bls. 17) bendir á í þessu 

samhengi þá tala Dóra og Diego bæði ensku og íslensku í hverjum þætti, en eins og bent hefur 

verið á verða börn að ná sterkum tökum á móðurmáli sínu ef þau ætla læra annað tungumál á sama 

tíma. Sóley Rut Þrastardóttir (2015, bls. 7) bendir einnig á unglinga og ungt fólk í þessu samhengi 

en algengt er að þau noti ýmist ensk slanguryrði eða slettur í stað íslensku orðanna sem flest ef 

ekki öll snúa að tækninýjungum. Dæmi um þessi slanguryrði eru ensku orðin password í staðinn 

fyrir lykilorð, profile mynd í stað forsíðumyndar og browser í stað vafra (Sóley Rut Þrastardóttir, 

2015, bls. 7).  

Bjartey Sigurðardóttir greinir frá því á Vísi (2018) að hún hafi unnið með börnum sem eru eftir á 

í málþroska vegna áhrifa frá enskunni, og að hennar sögn virðast foreldrar þessara barna ekki átta 

sig á alvarleika þess. Hún bendir jafnframt á að það sé í góðu lagi að börn læri annað tungumál 

svo lengi sem það hefur ekki áhrif á móðurmál þeirra. Að hennar sögn hafa leikskólakennarar haft 

það á orði að nemendur þeirra þræti við þá um íslensk yfirheiti. Sem dæmi um þetta halda börnin 

að liturinn heiti ekki svartur heldur black, og einnig að dýrið heiti ekki flóðhestur heldur hippo. 

Ekki kemur fram á hvaða aldri þessi börn eru en það hlýtur að vera hættumerki þegar 

leikskólakennarar greina frá málum sem þessum (Bjartey Sigurðardóttir, 2018).  
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Eins og fram hefur komið þá er íslenskan viðkvæmt tungumál en á sama tíma er það einstakt. Á 

fréttamiðlinum The Guardian kom fram grein eftir Jon Henley (2018) þar sem hann fjallar um 

íslenska tungumálið og þær ógnir sem að því steðja. Fjallað er um rætur íslenska málsins og 

hvernig sagan hefur sýnt fram á ótrúlega aðlögunarhæfni þess og þol gagnvart ýmsum áhrifum í 

gegnum aldirnar. Í greininni er einnig greint frá viðtali við Eirík Rögnvaldsson, prófessor í 

íslenskri málfræði. Að hans sögn er íslenska málið í gífurlegum minnihlutahópi í hinum stafræna 

heimi þar sem nánast allt fer fram á ensku. Segir hann einnig að sú staðreynd að unglingar, og í 

sumum tilfellum börn, eyði meirihluta dagsins í þessu enskumælandi umhverfi vera hættumerki 

fyrir þróun orðaforða þeirra (Jon Henley, 2018).  

 

5. Kennsluefni og leiðbeiningar 

Af því sem fram hefur komið í þessari ritgerð má glöggt sjá að við þurfum sífellt að vera á tánum 

þegar kemur að eflingu orðaforða leik- og grunnskólabarna. Leikskólar landsins eiga það flestir 

sameiginlegt að huga nokkuð vel að undirbúningi elstu barna í leikskóla fyrir grunnskólaárin, og 

þar á orðaforðakennslan ekki að vera nein undantekning. Einnig bendir margt til þess að 

yndislestur, samtöl og almenn málörvun heima fyrir hafi jákvæð áhrif á þróun orðaforða barna 

(Dickinson og Smith, 1994). Það er því mikilvægt að heimilin og skólarnir standi saman í námi 

barnsins.  

 

Eins og fram kom í inngangi þá er seinni hluti þessa lokaverkefnis kennsluefni í formi spjalda sem 

höfundur útbjó og tilgangurinn með þeim er að efla orðaforða elstu barna í leikskóla. Markmiðið 

með spjöldunum er meðal annars að börnin kynnist orðtökunum útfrá eigin reynslu og muni að 

einhverju leyti geta tileinkað sér þau í daglegum samskiptum. Spjöldin eru fest með járnhring efst 

í vinstra horninu og á þeim er að finna alls 14 orðtök úr bókinni Íslensk orðtök með skýringum og 

dæmum úr daglegu máli eftir Sölva Sveinsson (1993).  Kennsluefnið sem höfundur ákvað að hanna 

er að mörgu leyti byggt á því sem kom fram í fræðilegu umfjölluninni í 2. kafla um orðaforða. Í 

fyrsta lagi ber hér að nefna námsaðferðina Orð af orði sem hönnuð var af Guðmundi Engilbertssyni 

(2010) en samkvæmt henni er unnið með svokölluð lykilorð meðal annars með því að tengja þau 

við önnur orð. Spjöldin hafa svipaðan tilgang, nema þau eru ekki stök orð heldur stök orðtök sem 

öll eiga það sameiginlegt að hægt er tengja við önnur orð eða setningar að einhverju leyti.  
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Í öðru lagi þá tekur kennsluefnið mið af því sem Stahl og Nagy (2006, bls. 10) skrifa um kenningar 

Richard C. Anderson og Peter Freebody, og þá þekkingarkenninguna (e. knowledge hypothesis) 

sérstaklega. Samkvæmt henni skiptir þekking barnsins á því sem það er að lesa höfuðmáli, með 

það að leiðarljósi voru orðtökin á spjöldunum valin með þeim hætti að hægt væri að tengja þau við 

daglegt líf barnanna og hefðu þar af leiðandi einhverja merkingu í huga þeirra.  Í þriðja og síðasta 

lagi ber að nefna uppröðun spjaldanna en öll 14 spjöldin eru í sjö pörum.  

Orðtökin í hverju pari voru síðan valin með þeim hætti að merking þeirra væri eins ólík og hægt 

væri. Sú hugmynd var að miklu leyti innblásin af umfjölluninni í 3. kafla á myndaspjöldunum, en 

þau höfðu þann tilgang að æfa nemendur markvisst í munnlegri og skriflegri tjáningu (Kristjana 

Pálsdóttir og Halldór Baldursson, 2008). Með þessari uppröðun væri til dæmis hægt að lesa sögu 

með börnunum, stoppa af og til og spyrja þau hvort orðtakið eigi við, þetta eða hitt. Markmið 

kennsluefnisins taka einnig mið af því sem Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 16-17) segir um 

læsi; að læsi snúist ekki bara um kerfisbundin tákn, heldur einnig um að gefa nemendum færi á að 

skapa merkingu úr því sem þau eru að lesa, og merking tveggja einstaklinga þarf ekki alltaf að 

vera sú sama. 

 

5.1. Orðtök sem valin voru fyrir kennsluefnið úr bókinni Íslensk orðtök eftir Sölva 

Sveinsson (1993) 

 

1. Að bregða fæti fyrir einhvern. 

Merking: Að valda einhverjum óvæntum óþægindum (bls. 173). 

Að leggja orð í belg.  

Merking: Að leggja eitthvað til málanna (bls. 60). 

 

2. Bæta gráu ofan á svart. 

Merking: Að gera illt verra (bls. 205).  
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Byr undir báða vængi. 

Merking: Að njóta vinsælda (bls. 30). 

 

3. Ekkert lamb að leika sér við. 

Merking: Að einhver sé erfiður í samskiptum eða viðureignar (bls. 105). 

Vera á báðum áttum. 

Merking: Að vita ekki hvað gera skal (bls. 57). 

 

4. Hafa bein í nefinu. 

Merking: Að vera viljasterkur og ákveðinn (bls. 185). 

Leggja árar í bát. 

Merking: Að gefast upp á einhverju (bls. 22). 

 

5. Að setja sig á háan hest. 

Merking: Að telja sig vera merkilegri en aðrir. 

Teygja lopann. 

Merking: Að fresta einhverju (bls. 109). 

 

6. Taka í sama streng. 

Merking: Þegar einhverjir eru sammála (bls. 126). 

Vefjast tunga um tönn. 

Merking: Þegar erfitt er að tala eða að svara einhverju/um (bls. 191). 
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7. Detta í lukkupottinn. 

Merking: Að verða óvænt heppin/n (bls. 109). 

Draga sig inn í skelina. 

Merking: Að þora ekki að taka þátt í einhverju, einkum vegna feimni (bls. 222). 

 

Eins og sjá má voru orðtökin fyrir þetta kennsluefni valin í pörum og með það í huga að merking 

þeirra stangaðist á. Til að mynda má sjá að merkingar fyrstu tveggja orðtakana eru gjörólíkar. 

Þannig gæti kennari til dæmis spurt nemendur: “Hvort var úlfurinn að haga seglum eftir vindi eða 

bregða fæti fyrir einhvern þegar hann plataði rauðhettu?” Tilgangurinn með þessu er að gera 

merkinguna sem orðtakið stendur á bakvið skiljanlega fyrir nemendur.   

Á hverju spjaldi er eitt orðtak. Öðru megin á spjaldinu er orðtakið í skriflegu formi og hinu megin 

kemur orðtakið fram með myndrænum hætti. Á skriflega hluta hvers spjalds kemur orðtakið fram 

í læsilegum texta og í letri sem fangar athygli barnanna. Á myndræna hluta hvers spjalds kemur 

myndræn túlkun orðtaksins fram með tvennum hætti. Á öðrum helmingnum er túlkunin bókstafleg, 

þannig að ef orðtakið er til dæmis: Að aka seglum eftir vindi þá kæmi þar fram mynd af sjómanni 

að huga að seglum sínum eftir vindi. Á hinum helmingnum kæmi fram túlkun sem höfða myndi 

meira til veruleika nemendanna. Þar gæti til dæmis verið mynd af strák sem ætlaði að fara út að 

leika sér með flugdrekann sinn, en þyrfti að fresta því þar sem ekki væri nægur vindur úti. Með 

þessum spjöldum fá börnin færi á að kynnast fjölbreyttum orðaforða í ritmáli, myndmáli og í 

tengslum við sinn eigin raunveruleika. 

Grunnhugmyndin á bakvið spjöldin er sú að kennarar gætu lesið bók/bækur sem innihalda atburði 

sem tengja mætti við orðtökin. Í bókinni þyrfti að vera saga sem börnin þekkja nokkuð vel, en ef 

meirihluti barnanna þekkir ekki söguna þá er lagt til að kennarar lesi hana nokkrum sinnum með 

börnunum áður en hafist er handa við verkefnið. Þegar bók hefur verið valin þurfa kennarar að 

ákveða hvaða spjöld þeir ætla að nota uppúr þeirri bók og leggja þau inn hjá börnunum. Til þess 

að auka líkurnar á árangursríkri kennslu þurfa kennarar að hafa í huga að kynna ekki of mörg 

spjöld í einu fyrir börnunum og skipta innlögninni frekar niður á fleiri kennslustundir ef spjöldin 

reynast of mörg. Þegar öll spjöldin hafa verið kynnt fyrir börnunum mun kennari lesa bókina með 

hópnum og stoppa af og til að skoða hvort hægt sé að nota þetta orðtak eða hitt. Í stað þess að 
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einskorða kennsluefnið við einhverja eina hugmynd var hugsunin á bakvið spjöldin sú að kennarar 

gætu notað þau með nemendum sínum með mismunandi kennsluaðferðum. 

 

6. Lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða þær kennsluaðferðir sem best eru fallnar til þess að efla 

orðaforða elstu barna í leikskóla. Áður en farið var yfir helstu kennsluaðferðirnar byrjaði höfundur 

á því að skilgreina hugtakið orðaforði. Tilgangurinn með því var að varpa fram einhversskonar 

heildarsamhengi yfir viðfangsefni kennsluaðferðanna. Þar kom meðal annars fram að erfitt er að 

segja til um hvað einkennir eðlilegan orðaforða barna með óyggjandi hætti. En samkvæmt 

Cunningham (2005, bls. 46) er talið að barn þekki um það bil 8000 orð við sex ára aldur. Sem 

þýðir að það lærir í kringum fimm ný orð á dag frá 18 mánaða aldri.    

Í framhaldi af umfjölluninni um orðaforða var farið yfir ýmis atriði varðandi orðhlutavitund (e. 

morphological awareness), sem er í stuttu máli hugtak yfir næmi barna fyrir beygingar- og 

móðurmálsreglum tungumáls síns (Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 34). Þar var einnig fjallað um 

niðurstöður rannsóknar sem gerð var á orðhlutavitund fjögurra til sjö ára barna. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu meðal annars í ljós að börnin virtust búa yfir einhverjum skilningi á 

beygingarreglum tungumáls síns en áttu hins vegar erfitt með að ná tökum á orðhlutum sem 

tengjast orðmyndun (Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 35-36).  

Í kafla 2.2. var fjallað um samspil orðaforða og lesskilnings en líkt og allt annað sem snýr að 

málþroska barna þá er ekki hægt að benda á einhverja eina rétta mynd af þessu samspili. Þetta 

samspil var skoðað útfrá ýmsum sjónarmiðum, orðaforði og lesskilningur birtist okkur til að 

mynda þegar við kennum nemendum okkar merkinguna á bakvið þau orð sem við lesum fyrir þau 

(Nagy, 2007, bls. 71) og þegar við tengjum heildarsamhengi textans við fyrri þekkingu og reynslu 

nemandans (Freyja Birgisdóttir, 2016, bls. 3).  

Útfrá því var fjallað um kenningar Richard C. Anderson og Peter Freebody (Stahl og Nagy, 2006, 

bls. 10) um orsakasamband á milli orðforða og lesskilnings. Þessar kenningar eru tæknilega 

kenningin (e. instrumental hypothesis), þekkingarkenningin (e. knowledge hypothesis) og 

hæfniskenningin (e. aptitude hypothesis). Eins og gefur að skilja þá er hver kenning sjálfstæð sýn 

á samspil orðaforða og lesskilnings og erfitt er að útiloka eina frá annari. Áhugavert er þó að líta á 
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það sem hæfniskenningin segir um orðaforða og lesskilning því samskvæmt henni skiptir 

tjáningarhæfni einstaklingsins höfuðmáli í eflingu orðaforða og þar af leiðandi í að öðlast skilning 

á textanum (Nagy, 2006, bls. 10). 

Með hæfniskenninguna í huga var umfjölluninni vikið að því hvernig sögugerð og frásagnir geta 

nýst vel í eflingu orðaforða leikskólabarna. Ætla má að ef börnum er gefið færi á að búa til sögu 

eða endursegja sögu útfrá eigin reynslu og þekkingu muni það hafa góð áhrif á orðaforða þeirra 

(Olive, 1967, bls. 5-6). Þar var komið inná hvernig leikskólinn Krógaból (e.d.) hefur nýtt 

snjalltækni nútímans við eflingu orðaforða með sögugerð. Í þróunarverkefni sem unnið var 

veturinn 2015-2016 notuðust kennararnir við smáforritið Puppet Pals HD sem gerir börnum meðal 

annars kleift að búa til sögu eða endursegja sögu eftir sínu höfði (Krógaból, e.d.). 

Utanaðkomandi áhrif á íslenskt mál var viðfangsefnið í kafla 4.1. en þar var meðal annars fjallað 

um áhrif enskunnar á íslensk börn og ungmenni. Megin niðurstaðan úr þeim kafla var sú að enskan 

á ekki að fá að taka öll völd í námi barnanna okkar heldur á hún að vera notuð af skynsemi þannig 

að hún hafi ekki neikvæð áhrif á móðurmálsgrunn barnanna (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 1-

2).  

Tæknin sem virðist vera í stanslausri þróun þarf ekki að vera óvinur okkar og ef við náum að beisla 

hana eru okkur allir vegir færir. Það er engum blöðum um það að fletta að á leikskólum landsins 

eru mörg tvítyngd börn og tengist umræðan um utanaðkomandi áhrif á íslenska tungumálið þeim 

ekki síður. Móðurmálsgrunnur leikskólabarnanna okkar, hvort sem þau hafa erlendan bakgrunn 

eður ei, þarf að vera nógu sterkur til að standa straum af þessum utanaðkomandi áhrifum. Jafnframt 

er það hlutverk okkar kennaranna að hlúa að móðurmálsgrunni þeirra ásamt því að ná tökum á 

utanaðkomandi áhrifum enskunnar með þeim hætti að hana megi nota með jákvæðum og 

uppbyggjandi hætti.  

Af því sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð má glöggt sjá að merkingarsköpun er einn 

mikilvægasti þátturinn við eflingu orðaforða ungra barna. Með merkingarsköpunina sem einskonar 

byrjunarreit getum við hafist handa við vinnu okkar með nemendum þar sem markmiðið er ekki 

bara að efla orðaforða þeirra, heldur einnig aðra læsisþætti eins og til dæmis virka hlustun, ritun 

og lesskilning. Í þessari vinnu þurfum við einnig að geta nýtt okkur þá fræðilegu þekkingu sem er 

fyrir hendi til þess að skapa viðeigandi kennslugögn og aðstæður.  
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Hugmyndin á bakvið spjöldin sem ég útbjó fyrir þetta lokaverkefni var búin að malla í kollinum á 

mér í þónokkurn tíma. Eftir fyrsta árið mitt í kennaranáminu datt mér fyrst í hug að búa til bók 

sem myndi innihalda ákveðinn söguþráð þar sem óalgeng orð eða orðatiltæki myndu gegna 

veigamiklu hlutverki. En að mínu mati reyndist það vera aðeins of stór biti fyrir lokaverkefni af 

þessu tagi þannig að ég nýtti mér frekar þekkinguna sem ég hafði safnað mér í fræðilegu skrifunum 

við að útbúa spjöldin. Eins og tekið hefur verið fram þá er hugmyndin á bakvið spjöldin innblásin 

af myndaspjöldunum sem útbúin voru af Kristjönu Pálsdóttur og Halldóri Baldurssyni (2008) með 

það fyrir augum að efla skriflega og munnlega tjáningarhæfni grunnskólabarna.  

Einnig nýtti ég mér það sem ég fann um þróunarverkefni leikskólans Krógaból, en þau fundu 

allskonar leiðir til þess að nýta snjalltæknina til þess að efla málþroska barna (Krógaból, e.d.). Ég 

vildi passa mig á því að spjöldin yrðu ekki niðurnjörfuð við einhverja ákveðna kennsluaðferð, 

heldur vildi ég haga þeim þannig að hægt væri að nota þau til dæmis í þeirri vinnu sem leikskólinn 

Krógaból hefur gert. Ein hugmyndin í þessu samhengi gæti til dæmis verið að börnin myndu velja 

tvö til þrjú spjöld og fá þau fyrirmæli að búa til eða endursegja sögu með því að nota Puppet Pals 

HD, og orðtökin þyrftu öll að koma fram í sögunni með skiljanlegum hætti. 

Það skiptir ekki máli hvort þú sért lærður eða ólærður starfsmaður á leikskóla, eða í námi, það er 

alltaf svigrúm til náms. Leikskólageirinn er eimmit þannig vettvangur, viðfangsefni okkar 

leikskólakennara eru ekki með öllu fyrirsjáanleg, börnin eru einstaklingar sem öll hafa mismunandi 

eiginleika. Auðvitað verðum við leikskólakennarar og aðrir starfsmenn á leikskóla að nýta okkur 

þá þekkingu sem er til staðar í dag varðandi þroskaferli barna og annað slíkt, en reynsluheimur 

tveggja barna er aldrei eins, og því verður merkingarsköpun þeirra aldrei nákvæmlega eins. Til 

þess að barn geti eflt orðaforða sinn þá verðum við að hafa þetta atriði ofarlega, ef ekki efst, í huga. 
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Myndaskrá spjalda 

 

Spjöld eitt og tvö:  

 

Opinn poki. Mynd sótt af https://www.pinterest.com/pin/746823550677600703/ 

Orð í belg, clipart.  

 

Mynd sótt af http://www.clipartpanda.com/clipart_images/office-meeting-clipart-meeting-

26026022 

 

Bregða fæti fyrir einhvern. Mynd sótt af 

https://www.canstockphoto.com/illustration/tripping.html 

 

Bregða fæti fyrir einhvern daglegt líf. Mynd sótt af 

https://www.canstockphoto.com/illustration/prank.html 

 

 

 

Spjöld þrjú og fjögur: 

 

Hvítar puxur. Mynd sótt af http://www.clipartpanda.com/categories/american-football-vector-

black-and-white 

 

Byr undir báða vængi. Mynd sótt af https://www.power2improve.com/en/are-you-the-

compliment-master-your-team/ 

 

Haförn á flugi. Mynd sótt af https://www.flickr.com/photos/hawkgenes_pictures/2958404809 

 

Naut og diskar. Mynd sótt af https://www.canstockphoto.com/vector-clipart/clumsy.html 

 

 

Spjöld fimm og sex: 

 

Lukkupottur. Mynd sótt af https://openclipart.org/detail/171507/money-pot 

 

Kona að detta. Mynd sótt af https://vectortoons.com/product/a-woman-slipping-on-her-back/ 

 

Nýtt hjól. Mynd sótt af http://www.clipartguide.com/_pages/0511-1007-0720-0563.html 

 

Snigill. Mynd sótt af https://www.dreamstime.com/stock-images-cartoon-animal-eyes-inside-

shell-illustration-funny-shrimp-prawn-snail-creature-characters-hiding-image31408754 

 

Feiminn strákur. Mynd sótt af http://worldartsme.com/shy-boy-

clipart.html#gal_post_107697_shy-boy-clipart-1.jpg 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/746823550677600703/
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https://www.flickr.com/photos/hawkgenes_pictures/2958404809
https://www.canstockphoto.com/vector-clipart/clumsy.html
https://openclipart.org/detail/171507/money-pot
https://vectortoons.com/product/a-woman-slipping-on-her-back/
http://www.clipartguide.com/_pages/0511-1007-0720-0563.html
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Spjöld sjö og átta: 

 

Stelpa leikur við lamb. Mynd sótt af https://retroclipart.co/design/vector-clip-art-of-a-retro-

toddler-girl-playing-with-a-lamb-by-prawny-vintage-22859 

 

Urrandi ljón. Mynd sótt af https://comicvine.gamespot.com/forums/battles-7/lion-vs-lion-sized-

lynx-721751/ 

 

Villtur drengur. Mynd sótt af http://paberish.me/confused-boy-clipart/confused-boy-clipart-little-

pencil-and-in-color 

 

Vegaskilti. Mynd sótt af http://laoblogger.com/clipart-road-with-an-arrow-

sign.html#gal_post_54235_arrow-road-sign-clipart-8.jpg 

 

Hugsandi stelpa. Mynd sótt af http://imageenvision.com/cliparts-pg17 

 

Hugsandi ský. Mynd sótt af http://www.pngall.com/thought-bubble-png 

Eplasafi. Mynd sótt af http://www.clipartpanda.com/clipart_images/ice-cream-cone-clip-art-

3370834 

 

Appelsínusafi. Mynd sótt af http://www.clker.com/clipart-orange-juice.html 

 

 

Spjöld níu og tíu: 

 

Nef. Mynd sótt af https://www.pinterest.com/pin/575968239822463369/ 

 

Bein. Mynd sótt af https://creativemarket.com/chudtsankov/1897949-Black-And-White-

Outlined-Dog-Bone 

 

Ofurhetja. Mynd sótt af http://clipground.com/windows-10-change-program-clipart.html 

 

Árar í bát. Mynd sótt af http://hanslodge.com/boat-clipart.html 

 

Hvíld. Mynd sótt af 

https://clipartxtras.com/categories/view/fbedf92731d1b55ba01734035cb9ead8ff9986b1/take-a-

break-clipart.html 

 

 

Spjöld 11 og 12: 

 

Hár hestur. Mynd sótt af http://gtaforums.com/topic/650705-no-one-was-banned-today-glitchers-

pool-does-not-exist/ 

 

Bestur. Mynd sótt af https://www.canstockphoto.co.uk/vector-clipart/brags.html 

 

https://retroclipart.co/design/vector-clip-art-of-a-retro-toddler-girl-playing-with-a-lamb-by-prawny-vintage-22859
https://retroclipart.co/design/vector-clip-art-of-a-retro-toddler-girl-playing-with-a-lamb-by-prawny-vintage-22859
https://comicvine.gamespot.com/forums/battles-7/lion-vs-lion-sized-lynx-721751/
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Teygja lopann. Mynd sótt af http://playtalkread.scot/ideas/155-cotton-wool-spider-webs 

 

Bíða. Mynd sótt af https://www.canstockphoto.com/illustration/waiting.html 

 

Sími. Mynd sótt af https://classroomclipart.com/clipart-view/Clipart/Communication/boy-

talking-on-mobile-cell-phone-clipart-6613_jpg.htm 

 

 

Spjöld 13 og 14: 

 

Strengur. Mynd sótt af https://www.dreamstime.com/stock-photo-hands-holding-string-over-

white-background-image41102514 

 

Samkomulag. Mynd sótt af https://www.tes.com/teaching-resource/subject-verb-agreement-

rules-11597483 

 

Tungubinding. Mynd sótt af http://www.clipartpanda.com/categories/tongue-clip-art-black-and-

white 

 

Maður að tala. Mynd sótt af https://vectortoons.com/product/a-happy-man-talking-to-someone/ 
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